Verslag Algemene Ledenvergadering VSU
van woensdag 16 mei 2018
1. Opening en mededelingen
Jan Boessenkool, voorzitter VSU, opent de ALV en vraagt om een minuut stilte vanwege het
overlijden van Paul Verweel, van 1997 tot 2009 voorzitter en daarna erelid en ambassadeur van
de VSU.
2. Vaststellen verslag extra ALV 11 oktober 2017
Er zijn geen opmerkingen: verslag wordt goedgekeurd.
3.

Goedkeuring Jaarverslag en Jaarrekening 2017

a) VSU Jaarverslag 2017
Jan Boessenkool licht een aantal aspecten uit het jaarverslag toe. Ook in 2018 zijn er weer mooie
resultaten geboekt. Het VSU jaarverslag is online te bekijken via:
https://issuu.com/sportutrecht/docs/vsu_jaarverslag_2017_enkel_lr
De heer Richard Schout (Tennisvereniging At Risk en UVV) is benieuwd op welke manier VSU
wordt betrokken bij de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone.
Voorzitter Jan Boessenkool reageert dat de VSU betrokken wordt (en blijft) bij het bepalen van de
capaciteitsbehoefte van sportaccommodaties in de stad. Zodra de plannen voor het gebied
rondom de Merwede meer concreet zijn, zal de VSU daar – indien nodig – bij betrokken worden.
Directeur Gerard Pot vult aan dat hij intern de huidige stand van zaken checkt en dit nog
terugkoppelt aan de heer Schouten en/of de betrokken verenigingen. Er zijn al wel contacten met
de roeiverenigingen en de mogelijke bouw van extra bruggen over het kanaal. Ook de politiek zit
bovenop de ontwikkelingen voor dit gebied.
Erelid Jan van Schaik heeft een opmerking over het kleding inzamelen voor het Paul Verweel
Sportfonds. Hij vraagt zich af waar de kleding kan worden ingeleverd na vanavond. Yvonne
Mureau reageert dat de box op het VSU kantoor blijft staan.
Jan van Schaik geeft als tip om een aantal inzamelingspunten in de stad bij clubs neer te zetten.
Voorzitter Jan Boessenkool geeft aan dat hier over zal worden nagedacht.
Er zijn geen verdere opmerkingen naar aanleiding van het jaarverslag.
b) Financieel Jaarverslag 2017
Penningmeester Mohammed Dahmane leidt de aanwezigen door het financieel jaarverslag. Hij
meldt dat de cijfers die worden gepresenteerd vandaag nog zijn gewijzigd. In de huidige cijfers
wordt een verlies van €17.000 vermeld. Echter een schuld van €10.000 is vrij komen te vervallen.
Daartegenover ontstond er een vordering (nog te ontvangen verzekeringsgelden) van eveneens
€10.000. Hierdoor is het eindresultaat voor 2017 in principe positief. Echter de accountant heeft
goedkeuring gegeven aan de gepresenteerde cijfers. Het voordelig verschil zal daarom in de
cijfers van 2018 terug te zien zijn.
Rekening houdend met de genoemde correctie is op vrijwel alle onderdelen een positief resultaat
behaald, met uitzondering van de tijdelijke projecten.
Erelid Jan van Schaik vraagt aan Mohammed of hij meer toelichting kan geven over wat tijdelijke
projecten inhouden.
De penningmeester antwoordt dat dit, niet structurele operationele, projecten zijn die een langere
doorlooptijd kennen dan een jaar, nog niet financieel zijn afgerond en daarom niet opgenomen
zijn in de begroting.
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Mohammed vervolgt zijn toelichting op de cijfers:






De post debiteuren is gedaald o.a. door beter financieel management. Desondanks is
er wel op debiteuren afgeboekt.
De totale vorderingen zijn gestegen.
De liquide middelen zijn licht gedaald t.o.v. 2016.
Door het gecorrigeerde resultaat is het eigen vermogen gestegen.
De transitievergoeding is gelijk gebleven.

De leden gaan akkoord met het financieel jaarverslag.
c) Begroting 2018
De begroting loopt van 1 januari tot 1 augustus 2018. Daarna gaan de cijfers door onder de hoede
van Sport Utrecht. De VSU verwacht af te sluiten met €5000 positief. Er is bezuinigd op een deel
van de personeelskosten. De interim-directeur werkt minder uren dan voorganger en de
boekhouding is teruggebracht van 5 dagen naar 1 dag in de week. De resultaten worden t.z.t.
beschikbaar gesteld aan de VvA.
De leden gaan akkoord met de begroting van 2018.
d) Verslag kascommissie
De kascommissie leest – in de persoon van Cor Burgers – de verklaring voor. Deze is gebaseerd
op het oorspronkelijke resultaat, dus voor de laatste correcties met het positieve eindresultaat als
gevolg. Ook de accountantsverklaring is gebaseerd op de oorspronkelijke cijfers.
De kascommissie heeft geen bevindingen gedaan die de cijfers in twijfel trekken.
Jan Boessenkool dankt de heren Cor Burgers, Ronald Veldman en Adriaan van Assem voor hun
inzet voor de kascommissie.
Jan van Schaik geeft aan dat hij het een verrassende verklaring vindt van de kascommissie. Aan
de ene kant constateren ze een enigszins chaotische financiële administratie en aan de andere
kant geven ze aan dat het toch goed is gedaan.
Mohammed beaamt dat er een periode is geweest waarin aantal financiële zaken minder goed
verlopen. Dit had te maken met ontslag van financieel medewerker waardoor een periode
overbrugd moest worden en toen niet alle boekingen correct zijn verlopen. Deze zijn later
gecorrigeerd door nieuwe medewerker, naar tevredenheid van ook de kascommissie.
De heer Rik Burger (SSU) vraagt zich af of er wel een décharge gegeven kan worden als er andere
cijfers op de vergadering worden gepresenteerd dan waar de accountant een verklaring voor heeft
afgegeven. Mohammed Dahmane antwoordt dat de décharge wordt verleend op de juistheid van
de cijfers. De nieuwe cijfers zijn positiever: per saldo €2.000 in de plus in plaats van €10.000 in
de min.
De Kascommissie reageert dat zij décharge hebben gegeven op de cijfers die bij hun bekend
waren, en niet op hetgeen op de ALV is gepresenteerd.
De leden worden gevraagd om décharge te verlenen aan bestuur en penningmeester voor de
oorspronkelijk gepresenteerde cijfers over 2017 met de toevoeging dat door informatie na de
balansdatum blijkt dat 2017 toch positief afsluit. De leden gaan akkoord.
*) Benoeming Jan Boessenkool als VSU-erelid
Voordat er wordt verder gegaan met het volgende agendapunt stelt Mohammed Dahmane voor
om Jan Boessenkool te benoemen als erelid van de VSU. Dit vanwege zijn jarenlange inzet voor
de VSU en de Utrechtse sport in het algemeen. De leden stemmen hier mee in.
Jan Boessenkool voelt zich vereerd en neemt het bord van erelid in ontvangst.
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4) Vaststelling procedure besluitvorming agendapunt 5 en vaststelling of
benodigd quorum is behaald
Het vereiste quorum van minimaal 62 leden, zijnde 25% van het actuele ledenbestand van
247 leden, is niet behaald. Er zijn 43 leden aanwezig. Er kunnen geen besluiten worden
genomen. Er volgt dus een uitnodiging voor een extra ALV op 30 mei om voor deze agendapunten
een besluit te kunnen nemen.
5.

Besluitvorming omzetting en statutenwijziging

a) Toelichting proces samengaan
Jan Boessenkool begint met een toelichting op het proces van samengaan van beide organisaties.
Tijdens de ALV in oktober 2017 is er met ruime meerderheid toestemming gegeven om samen te
gaan met HvS en groen licht gegeven om uit te werken de VSU om te zetten van vereniging naar
stichting. Tijdens deze vergadering bleken op diverse punten nog vragen en onduidelijkheden te
zijn over deze plannen. In een aantal bijeenkomsten zijn deze vragen uitvoerig besproken.
Voorafgaand aan de ALV hebben alle leden in april de conceptstatuten ontvangen met het verzoek
om eventuele op/aanmerkingen kenbaar te maken. De uitwerking is verwerkt in de huidige versie
van de statuten.
Ondertussen heeft de Gemeenteraad in december 2017 besloten de subsidie toe te kennen aan
één organisatie. In maart is de subsidie aanvraag ingediend bij de gemeente en in begin mei
volgde een formele toezegging dat deze aanvraag was gehonoreerd. Kortom, er hebben afgelopen
jaar diverse processen plaatsgevonden ter voorbereiding op de nieuwe sportorganisatie waarbij de
leden van de VSU betrokken zijn geweest. Het mag duidelijk zijn dat dit een zeer ingewikkeld
traject is voor alle betrokkenen. Er is getracht om iedereen – met name de VSU leden – zo goed
mogelijk te informeren over en te betrekken bij dit proces.
Ondanks dat vandaag het benodigde quorum niet bijeen is, stelt Jan Boessenkool voor om de
stukken die behoren bij de agendapunten 5b, 5c en 5d door te nemen om te horen welke
vragen/opmerkingen er zijn.
Over bijlage D (Statuten Stichting Sport Utrecht) en E (Reglement Raad van Toezicht)
zijn geen opmerkingen.
Over bijlage F (Profiel Raad van Toezicht) merkt Jan Boessenkool op dat er is vastgesteld
waar de Raad van Toezicht straks aan moet voldoen. De bedoeling is dat er zeven leden in de
Raad terecht komen. Voor een aantal van deze plekken zijn er al kandidaten.
Drie leden van de Raad van Toezicht komen vanuit de Vergadering van Aangeslotenen. Het VSU
bestuur stelt voor om de heren Mohammed Dahmane, Gerard Pot en Jan Poels voorlopig zitting te
laten nemen in de RvT.
De heer Arno Ploeg van Sporting ’70 wil weten hoe de benoeming van de RvT leden verloopt.
Jan reageert dat formeel de VvA dit moet doen wat betreft de drie RvT-leden die de VvA aanwijst,
maar dat er bij aanvang van de nieuwe stichting Sport Utrecht wel een aantal namen bekend
moeten zijn. Hoogstwaarschijnlijk vindt de eerste VvA vergadering pas plaats in het najaar.
Daarom worden de RvT-leden voorlopig benoemd en kan de VvA in het najaar besluiten over
definitieve voordrachten.
Arthur van de Hoeff (Stichting Vereniging en Recht) vult aan dat een stichtingsakte niet gemaakt
kan worden zonder namen.
Uit het publiek komt de vraag of er al meer mensen gevraagd zijn.
Jan Boessenkool reageert dat inderdaad een aantal personen benaderd zijn. Het is de bedoeling
dat er zeven mensen in de Raad van Toezicht komen. Op dit moment zijn er vijf bekend. Naast
eerder genoemd drietal is het voorstel om de dames Gerda Oskam (beoogde voorzitter RvT) en
Gadiza Bouazani te benoemen. Beide dames zijn aanwezig op de ALV en stellen zich kort voor.
Beiden zijn in het verleden betrokken geweest bij de Utrechtse politiek en hebben een passie voor
sport. Daarnaast is Marian ter Haar gevraagd.
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De komende maand wordt geprobeerd daar twee leden aan toe te voegen. Suggesties voor
geschikte kandidaten mogen worden doorgegeven.
De heer Adriaan van Assem vraagt of er al wat over de directie van de nieuwe
sportorganisatie gezegd kan worden. Jan Boessenkool reageert hierop dat Ronald Hennekes en
Gerard Pot deze functie samen op zich zullen nemen, in ieder geval tot 1 januari2019, waarna
Gerard zal dan terugtreden en lid van de RvT wordt.
Over bijlage H (Reglement Vergadering van Aangeslotenen) merkt Jan Boessenkool op dat
het functioneren van de VvA vergeleken kan worden met een ALV. Op deze wijze blijven
sportaanbieders (=VSU leden) invloed houden op SportUtrecht en het Utrechtse sportbeleid.
De heer Hans Galesloot (De Halter U.K.V.) wil weten of er inkijkrecht is in het jaarverslag van de
nieuwe organisatie. De heer Jan Boessenkool geeft aan dat dit er is, er is sprake van
informatierecht voor de VvA.
Richard Schouten vraagt om een voorbeeld van het instemmingsrecht. Jan Boessenkool geeft het
voorbeeld van het akkoord geven voor de voorzitter van de Raad van Toezicht. Dit staat
beschreven in punt 19, 20, 21 van bijlage H.
De heer Leo Zwinkels (USV Hercules) geeft aan dat op dit moment binnen de VSU de hoeveelheid
leden van een vereniging van invloed is op het aantal gewogen stemmen. Hij ziet dit niet terug in
de VvA: daar is het één stem per aangeslotene. Hij vraagt om toelichting waarom daar van
afgeweken is. Arthur van de Hoeff geeft aan dat hier geen juridische gedachte achter zit en dat
het een beleidsmatige keuze is.
Leo Zwinkels wil een voorstel doen om dit aan te passen, zodat het recht doet aan wat je als
kleine of grote vereniging vertegenwoordigt.
De heer Gerard Houterman (Topjudo Utrecht en lid van de Raad van Advies) reageert dat hij
begrip heeft voor het standpunt van Zwinkels maar merkt wel op dat een gewogen stemming voor
zover hem bekend nog niet is toegepast op een ALV, behalve bij een statutenwijziging. Hij is van
mening dat de belangen van de grote vereniging ergens anders in de VSU aan de orde komen en
straks dus een plek moeten krijgen in de nieuwe organisatie. Zwinkels geeft er desondanks de
voorkeur aan om wel te werken met stemrecht naar rato van aantal leden.
De heer Rik Burger stelt voor om te polsen hoe de aanwezige leden hier over denken. Een kleine
meerderheid lijkt voor te zijn om op dit punt het reglement aan te passen. JanBoessenkool zegt
toe dit intern te bespreken en voor de volgende vergadering met een voorstel te komen.
Arno Ploeg vraagt naar de samenstelling van de VvA. Is er zicht op wie onze mede aangeslotenen
zijn en hoe vindt de samenstelling plaats van de mede aangeslotenen?
Jan Boessenkool zegt dat een aantal criteria zijn vastgesteld, zoals benoemd in artikel 3:
toetreding aangeslotenen.
Uit het publiek komt de vraag of er een uitnodiging uitgaat naar iedereen die actief is in de sport.
Jan Boessenkool licht toe dat ze geen commerciële partijen willen binnenhalen in de VvA. Een
voorwaarde hierbij is dat je ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.
Voor wat betreft bijlage I (Protocol belangenverstrengeling) en J (Protocol
onderscheidingen) merkt Jan Boessenkool op dat hiermee is getracht recht te doen aan de
huidige ereleden van de VSU. In de nieuwe stichting zullen deze worden benoemd als
ambassadeur van SportUtrecht. De stichting heeft eveneens de mogelijkheid personen van
verdiensten te benoemen die ook weer een soort ereleden van de stichting worden.
De heer Cees Verhoef (Sportcentrum Olympos) vraagt of het nog mogelijk is om kandidaten aan
te dragen voor de Raad van Toezicht. Jan Boessenkool geeft aan dat dit zeker nog steeds mogelijk
is.
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6.

Beleid Sport Utrecht 2018-2019

Directeur Ronald Hennekes van Harten voor Sport en interim-directeur Gerard Pot van
VSU presenteren het beleid van de nieuwe organisatie. Dit doen ze aan de hand van de
ingediende aanvraag “Utrechts Sportgeluk Utrechts Sportgeluk: Visie en aanpak op sport,
bewegen en verenigingsondersteuning 2018-2024 (download PDF |online bladereditie). Hierin
worden een vijftal kernactiviteiten beschreven die een voor een nader worden toegelicht. Klik hier
voor de presentatie.
Hans Galesloot heeft een vraag over de kernactiviteit topsport. Hij benoemt dat op dit moment de
topsportevenementen niet zijn ondergebracht bij VSU of HvS. Hij vraagt zich af of de nieuwe
organisatie dit wel zal doen. Gerard Pot geeft aan dat de nieuwe sportorganisatie wel de
evenementen gaat ondersteunen, maar niet gaat organiseren. Ronald Hennekes benoemd hierbij
dat het accent met name op de side events komt te liggen.
Naar aanleiding van het financiële overzicht geeft Richard Schout aan dat er in de nieuwe
organisatie te weinig geld lijkt te gaan naar belangenbehartiging terwijl dit wel gepresenteerd
werd al een belangrijke activiteit. De heer Boessenkool reageert dat deze activiteit feitelijk ook in
alle andere activiteiten zit verweven. Belangenbehartiging loopt dus als een rode draad door de
organisatie.
Gerard Houterman merkt op dat het nu inderdaad lijkt alsof belangenbehartiging kleiner is in
verhouding met de andere taken. Dit komt echter ook doordat de scheidslijn niet altijd even
duidelijk te maken is.
De vergadering maakt duidelijk dat het overzicht deze vragen oproept gezien het verhaal wat
ervoor is gehouden. Er wordt aangegeven dat het realistisch is dat belangenbehartiging in
verhouding met de overige taken kleiner is, maar dat er nog steeds veel aandacht aan zal worden
besteed.
7.

Sport Utrecht: hoe nu verder?

Jan Boessenkool geeft aan dat er de komende tijd nog een aantal klussen zijn te verrichten:
 De huidige VSU leden worden uitgenodigd voor de Vergadering van Aangeslotenen. Dit zal
waarschijnlijk in het najaar plaatsvinden.
 Momenteel worden de nieuwe huisstijl en het logo ontworpen.
 De Raad van Toezicht zal volledig worden gemaakt.
 Huisvesting: VSU kantoor bevindt zich nu nog in Nieuw Welgelegen. Sport Utrecht is op zoek
naar een nieuwe locatie, wat waarschijnlijk stadion Galgenwaard gaat worden.
8.

Rondvraag en sluiting

De volgende extra ALV vindt plaats op 30 mei 2018. Dan vindt er besluitvorming plaats voor de
agendapunten 5b, 5c en 5d. Er is dan geen quorum nodig, wel een 90% meerderheid van de
gewogen stemmen.
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. De ALV wordt gesloten en Jan dankt iedereen voor
zijn/haar aanwezigheid en nodigt uit voor de derde helft.
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PRESENTIELIJST ALV 16 mei 2018
Aanwezig VSU:
 VSU Bestuur: Jan Boessenkool, Mohammed Dahmane, Ab Otten, Niki Wijnen
 VSU (erelid): Jan van Schaik
 VSU - Raad van Advies: Vivianne Boumans-Zeestraten, Jeroen de Groot, Gerard Houterman,
Karin Pannekoek, Ronald van Weele
 VSU – Kascommissie: Cor Burgers, Ronald Veldman
 VSU (personeel): Adriaan van Assem, Koen van Es, Menno Hornman, Yvonne Mureau, Gerard
Pot, Shams Raza, Annemarijn Verhoek, Bas Vriens, Martijn Wellen, Nanne Wijnheijmer

Aanwezig VSU leden







































Badminton Club Castellum: de heer Tjon Man
Bowls Club Oudenrijn: de heer Cor Burgers
C.O.V. DESTO: de heer Wietze Gjaltema
De Domstad RTC: de heer Egbert de Weert
De Halter U.K.V.: de heer Hans Galesloot
DOO/K&V: de heer Johan Neu
DVSU: de heer Jan Couwenberg
EDO, ucs: de heer Frits de Ru
Eminent Boys, sv: de heer Ronald Veldman
Handbalvereniging Leidsche Rijn: de heer Martin Boonstra, mevrouw Noortje Matthee
Ladyfit: mevrouw Carla Van Rest
Magreb'90: de heren El Bachir Amenchar en Hamid Amrinou
MVC Midden Nederland: de heer Huib van Putten
PVC Voetbal: de heer Michel Marree
S.C.-Antilope: de heer George van der Veen
SPIN Boardsports: mevrouw Eva Hoppen
Sporting '70: de heer Arno Ploeg
Sportraad Utrecht (SRU): de heer Brian Groenewege, mevrouw Maartje Oderkern
Stichting Taekwon Utrecht: de heren Redouan Dahmane en Abdessamad Sanhaji
STUdance: mevrouw Celine Sup, Eva Papadakis
STV U-turn Utrecht: de heer Jona Derksen
Synergo: de heer Harry Blume
Tennisvereniging At Risk: de heer Richard Schout
Topjudo Utrecht: de heer Gerard Houterman
U.S.Z.& W.F. Het Zinkstuk: de heer Steyn van Leeuwen
USIJV The Buccaneers: de heer Irwin Tervoort
USR Triton: mevrouw Anna van Swieten, de heer Bob Kullberg
USSV Odysseus 91: de heer Koen Löwenthal
USV Hercules (algemeen): de heer Leo Zwinkels
USV Protos: mevrouw Gitta Veen, mevrouw Roos van Lammeren, de heer Coen Strik
Utrechtse Kegelbond (UKB): de heer Mai Hoefs, mevrouw Edith Eijk-Rensen
UVV (algemeen): de heer Richard Schout
Volleybalvereniging Utrecht: mevrouw Iris Maurik
Wielervereniging Het Stadion: de heer Edwin Peek
Zwaluwen Utrecht 1911 Hockey: de heer Eric van Aart
Zwaluwen Utrecht 1911: de heren Arnoud Martens en Michel van Wanrooij
Zwaluwen Utrecht 1911 (voetbal en zaalvoetbal): de heer Gerrit Schrotenboer
Zwemvereniging Utrecht: mevrouw Marlous Groenewoud

Aanwezige VSU leden– via volmacht






De Uithof TC
STVU
sv P.V.D.V. - tennis
USDV U Dance
VSC (Velox/SVVU/Celeritudo)
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Aanwezig overige relaties:
 Gemeente Utrecht: mevrouw Sofie Ketelaars
 Harten voor Sport de heren Ronald Hennekes, Casper Coldenhoff en Tom Schrurs
 PvdA: mevrouw Gadiza Bouazani
 Sportcentrum Olympos: de heer Cees Verhoef
 SSU: de heer Rik Burger
 Vereniging en Recht: de heer Arthur van der Hoeff
 mevrouw Gerda Oskam
 de heer Jan Poels

Afwezigen VSU met kennisgeving:
 VSU (Raad van Advies): Cor Jansen
 VSU (erelid): Paul Aantjes, Dirk Brauckmann, Marina van Huissteden, Arnaud Naeff, Gerlof
Oudega, Joop Schwartz, Tom Stamer
 VSU Sportambassadeur: Elliot Thijssen
 VSU (personeel): Marieke Dijkstra, Vera Folkersma, Judith de Keijzer, Floor Kok, Rune Massing,
Irene Mobach, Marlou Peeters, Marie-Claire Pijper

Afwezig VSU leden (met kennisgeving):




































Attila Utrecht
Badmintonclub Iduna
Biljartvereniging De Windhoek
Bossaball Utrecht
Bridge Club Vleuten (BCV)
Casca Dura Capoeira Company
ckv OVVO/De Kroon
Curling Club Utrecht
De Vrijheid Utrecht
Dobermann Kringgroep Utrecht e/o
Dom City Dolls
FC Utrecht
Gym & Move
Hebbes, uskv
Hellas Utrecht
HMS (futsal)
Hondensportvereniging Leidsche Rijn
IJCU Dragons (IJshockey Club Utrecht)
Jiki Shin Kan
Judo Ryu Mackaay
Jumping Spectacles acrobatisch dansen rock &
roll
Karate 030
Ki-aikidovereniging Utrecht
Majella, vc
MC Utrecht
Mobie Duck
PVC Tennis
Recreanten Badminton Club Vleuten
Rhijnauwen, ultv
Rivierwijkers, sv
RUS (Rugbyende Utrechtse Studenten)
Sakura-kai
S.O.B. '87
S.V. Domstad-Majella
S.V. Paul Keres



































Scheidsrechters Vereniging District Utrecht (SVDU)
Sportclub Hart Vooruit
Sportschool Stichting Sudai Gym
Stichting Blauwe Vogel 74
Stichting de Noordpunt (Sportpark Marco van
Basten)
Stichting Lucht door Water
Stichting Skatepark Utrecht
Stichting Volleybal Utrecht / toVerpOT
Volleybaltoernooien
Studenten Badminton Helios
SV Kampong
SV Kampong (hockey)
SV Kampong (jeu de boules)
SV Kampong (tennis)
SV Kampong Squash
SVO Tafeltennis
Taekwon-Do IN NAE DO KWAN
Tafeltennisvereniging Fletio
U.S.S.V. Simius Hircus
USFV Jungle-Speed
USR Hippeia
USVF
U-Track
Utrechtse Golfclub Amelisweerd
Utrechtse Studenten Basketball Federatie (USBF)
Utrechtse Studenten Hockey Club (USHC)
Vechtlust, LTC
Vinzwemmen Utrecht
Vlerk
Volleybalvereniging BONI
VV De Dreef
VV Van Slag
ZPC Watervlo
Zwaluwen Utrecht 1911 (biljart)
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